ONTHAAL
Het onthaal is voorzien in de grote gemeenschappelijke tent op het terrein. De deelnemers
worden op zondagavond ter plaatse verwacht tussen 16u00 en 16u30.
Je wordt ontvangen door de kampverantwoordelijke.
Er is weinig parkeergelegenheid. Ouders wordt gevraagd de kinderen aan te melden en
krijgen dan een kleine rondleiding. Daarna worden zij verzocht de kampplaats te verlaten
zodat de avondactiviteiten vlot van start kunnen gaan.
Wij voorzien de eerste avond een lichte maaltijd (hou hiermee rekening), leuk, leuk, …
pannenkoeken!
Wat neem je mee?
Sportactiviteiten:
- Zomerse kledij, maar hou ermee rekening dat het in ons landje ook in de zomer eens
kan regenen
- Zwemkledij, teenslippers
- SIS kaart en ID kaart
- Sportschoenen / Skateschoenen
- Regenjas
- Skaters mogen hun eigen board/longboard meebrengen
- Zonnebril, zonnecrème
- Warme kledij voor ’s avonds
- Badhanddoek
- toiletgerief
- Pantoffels voor in de slaapbus (evt.)
- Kledij en schoenen die vuil mogen worden
- Fiets, indien je op de inschrijving “eigen fiets” hebt aangeduid.
- Helm en bescherming, indien je op de inschrijving “eigen helm” en “eigen
bescherming “ hebt aangeduid
Andere:
- Hoeslaken voor over matras
- Slaapzak
- Hoofdkussen + hoes
- Kleine rugzak voor verplaatsing, fluovestje voor op de fiets
- Zaklamp
- Eventueel wetsuit (is ook ter plaatse voorzien)
- Eventueel Buzzy pass indien je dit hebt

BEZOEK:
Wij vragen uitdrukkelijk uw kinderen tijdens het kamp NIET te bezoeken, het kamp duurt
tenslotte slechts vijf dagen.
CONTACT OPNEMEN:
Je kan voor alle vragen terecht op het nummer 0478 696 145, ook voor dringende gevallen.
Wij kunnen steeds de kampverantwoordelijke voor je bereiken. Maak geen misbruik van dit
nummer.
EHBO en MEDICATIE:
Op onze sportkampen is geen medicatie beschikbaar, ook niet de vrij verkrijgbare middelen.
Onze teams beschikken enkel over producten om wonden te verzorgen. Indien uw
zoon/dochter tijdens de vakantie medicijnen moet innemen, dient u de producten mee te
geven.
ZAKGELD:
Zakgeld dient louter voor bijkomende persoonlijke uitgaven zoals snoep, drankjes,
souvenirs,… je beslist zelf hoeveel zakgeld je meebrengt.
LAATSTE DAG:
Het kamp eindigt op vrijdagnamiddag (vertrek tussen 17u00 en 17u30). Je kan je
zoon/dochter niet eerder afhalen, er zijn nog sportlessen tot 16u, daarna moet nog
opgeruimd, gedoucht en/of deels ingepakt worden. De deelnemers melden zich bij de
kampleiding voor ze naar huis vertrekken!

Je zal een fantastische tijd hebben op het Elephant Camp!

